
      

 9-2019 המניין מן העיר מועצת ישיבת וטוקולפר                        

 2019 ברבנובמ 12-ה בחשוון ד"י שלישי ביום שהתקיימה                        

 שמונה בקריית המליאה באולם 18.30 בשעה                 

 

 :נוכחים

 העיר ראש - שטרן אביחי ד"עו

 העיר מועצת חברו העיר ראש מ"מ - יחזקאל אופיר ד"עו

 העיר מועצת וחבר העיר ראש סגן - ממן יורם מר

 העיר מועצת חבר - חיים יהודה מר

 העיר לראש המשנה - שימול בן מישל מר

  המועצה חבר - אקרמן אריה מר

 העיר מועצת חבר - מלכה ניסים הרב

 העיר מועצת חבר  - סידלקובסקי בוריס ר"ד

 המועצה חברת - זריהן אביבה ר"ד

 העיר מועצת חבר - זפרני אלי מר

 

 :ונעדר

 המועצה חברת  - אדל -לגיסמו חן' הגב

 מועצה חבר - ון'קראצ אלכס מר

 העיר מועצת חבר - מלול יורם מר

 

 :הסגל חברי

 העירייה ל"מנכ – ביטון יורם מר

  משפטי יועץ-יוסף בר אריאל ד"עו

 העיריה מבקר – ירמיהו אורן מר

 ע"שפ אגף מנהל – ציון בן בועז מר

 הכלכלית החברה ל"מנכ -  קדוש דני מר

 הרשות גזברית - מזרחי ליטל' הגב

 החינוך אגף מנהלת – פחימה שלומית ר"ד

 החינוך אגף מנהלת – כהן סיגל' הגב

 

 .ובקרה למעקב היחידה תמנהל - זפרני פאני' הגב: רשמה

 

 :היום סדר על

 (.שף מאסטר גמר משתתפת) רסלן פארח 'לגב ברכות   .1

  מישיבה נדחה) ביובלים רעפים גג ביטול ע"לתב עיר מועצת הצטרפות אישור   .2

 .העיר ראש  -שטרן אביחי ד"עו י"ע יוצג-(קודמת        

 ארליך ירדן מר י"ע יוצג - 50% -ב האב בפרויקט התמיכה להגדלת בקשה   .3

 .ותיירות פיתוח, תעשיה אגף מנהל     

 (.מועצה חבר סידלקובסקי בוריס ר"ד י"ע יוצג)  עירייה וועדות הרכב   .4

 (.האופוזיציה י"ע יוצג) שמונה-קרית של המונציפאלי בשטחה נכסים מדידות   .5



  1892 ר"מתב תלקח היתרה - 50% – 1321 ר"מתב 2343' מס חוזה הגדלת   .6

 .העיר מהנדס-אלדן שני מר י"ע וצג        

 .ם"תברי   .7

     

 :העיר ראש – שטרן אביחי ד"וע 

 עדכונים מספר עם 9-2019 המניין מן העיר מועצת ישיבת את פותח אני

 

 :עירייה עובד- שטרית בן אריק של לזכרו דברים

 היה הוא למעשה, העירייה לפני הרבה אותו הכרתי אני, עבודה לכל וןראש, מסור עובד היא, רב בצער

 הוא, המלצרים רב היה הוא, פאר באולמי מלצר עבדתי עת תיכון תלמיד בהיותי שלי הראשון החונך

 .מסור היה הוא כמה עד לראות אפשר שם כבר, לעבודה אותי קבל

 את שיצא האחרון היה הוא, האלה ימים 3 -ב שעשינו, המשקפיים רויקטפ הוא לכך טובה הכי הדוגמא

 .ראשון ביום המשלחת וקבלת, ומוכן ערוך היה שהאולם עד  האולם

 ,אותו הכיר שלא אחד אין. עליו מעידה האחרונה בדרכו אותו ללוות שהגיעה האנשים כמות

 .ברוך זכרו יהה. שירות ממנו קבל שלא אחד אין

 

 

 

 

 .תורה דבר לאמר אקרמן לאריה הדיבור רשות את מעביר אני

 

 :המועצה חבר – מלכה ניסים הרב
  למענם ומתגייסים אותם מחזקים שאנחנו הדרום ישובי את לחזק שצריך לאמר מבקש

 . להם שמגיע מה וכל והשקט ההפוגה את להם לתת כדי אותם ארחלו

 

 :המועצה חבר - אקרמן אריה מר

 .איידה בן אריק של נשמתו לעילוי יהיו שאומר שהדברים 

 כדי החמה את מוציא הוא ברוך והקדוש עצמו את מהל, אבינו שאברהם בזה מסתיימת הקודמת הפרשה

, אוכל להם נותן הוהי באנשים פוגש היה, בדרום דרכים פונדק לו היה כי. ינוח ואברהם חם לו שיהיה

 להם ואמר המלאכים את רואה אבינו אברהם. המילה לאחר ינוח שהוא רצה הוא ברוך והקדוש ומים

 ,אותם לארח ההזדמנות על ויתר לא הוא, היכנסו בבקשה

  לשרה מורה, בריצה הכל עושה, מילה ברית ועבר 96 בן היותו למרות רואים ואנחנו

 עם שלנו בבית, שלנו בעסק זה אם בין מזה למדים אנחנו. הוא ברוך הקדוש את לעבוד שלנו היכולת

 להגיד היכולת, ציבור ונבחרי משרתי פה אנחנו אם ובין, והאישה הבעל בין בזוגיות זה אם ובין, הילדים

 .ושמח טוב אדם בין להיות חיים בחדוות ברצון באהבה בשמחה

 , ולילה יומם עבודתם שעושים באנשים פה שזכינו ברשתות שיח הרבה שם, האחרון מןבז

 את משרתים העירייה עובדי את רואה אני, שמונה בקריית הציבור למען אריק על כעת שדיברת כמו

 .אבינו אברהם כמו כולנו שנמשיך מקווה ואני ובשמחה באהבה הציבור

 

 !!וברוך חזק כח יישר

 :העיר ראש – שטרן אביחי ד"וע

 :שוטפים עדכונים כמה

 ,המוגנים במרחבים נמצאים,  הופרה שלוותם מהבוקר כבר – והמרכז הדרום תושבי חיזוק.1



 אלינו להגיע ומהמרכז מהדרום משפחות להזמין, כאן והשידור הזו ההזדמנות את לנצל רוצה אני

 . הזה מהצפון  לנפוש ,ורולהתא

 הזמן זה, ביתם ואת ליבם את לנו לפתוח ידעה ישראל ומדינת שעברנו הקשים הימים את זוכרים אנחנו

 .ליבנו ואת ביתנו את להם לפתוח שלנו

 .להתארח לבוא שרוצות משפחות ולאותן לארח שרוצות משפחות לאותם מענה יתן כאן המוקד

 מדינת של בטחונה למען הכול שעושים, ל"צה וחיילי למפקדי שלנו החיזוקים את לשלוח רוצה כאן אני

 .רבה בהצלחה מלאכתם את לעשות ויודעים. ישראל

 

 . הכבוד מאותות אחד הענקנו השבוע במהלך 6:28

 

 :היום סדר על

 (.שף מאסטר גמר משתתפת) רסלן פארח' לגב ברכות. 1

 

 (קודמת מישיבה נדחה) ביובלים רעפים גג ביטול ע"לתב עיר מועצת הצטרפות אישור. 2

 .העיר ראש  -שטרן אביחי ד"עו י"ע יוצג-    

 

  מנהל ארליך ירדן מר י"ע יוצג - 50% -ב האב בפרוייקט התמיכה להגדלת בקשה  .3
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 !!יוםה מסדר ירד הנושא

 

 (.מועצה חבר סידלקובסקי בוריס ר"ד י"ע יוצג)  עירייה וועדות הרכב . 4

 

 :המועצה חבר – סידלקובסקי בוריס ר"ד

 

  חובה ועדת –( לפקודה 147' ס) הנהלה ועדת. 1

 .הוועדה ר"יו – שטרן אביחי ד''עו .1

 .שימול בן מישל מר .2

 .ון'קראצ אלכס מר .3

 .  הוועדה ר''יו מ''מ – יחזקאלי אופיר ד''עו .4

 . אדלר חן' גב .5

 . ממן יורם מר .6

 . חיים יהודה מר .7

 אקרמן אריה מר .8

 

 חובה ועדת –( לפקודה 148' ס) מכרזים ועדת. 2

 הוועדה ר''יו –  חיים יהודה מר. 1

      ר''יו מ''מ, יחזקאלי אופיר ד''עו קבוע מקום ממלא. ) 1 הוועדה ר''יו מ''מ – אדלר חן' גב. 2            

 (.                     2 הוועדה                 

 אקרמן אריה מר. 3            

  סידלקובסקי בוריס ר"ד. 4            

  זפרני אלי מר ואו/ מלכה ניסים מר. 5            

 

  ועדת



 : חובה ועדת –( לפקודה 149' ס) כספים ועדת. 3

          ר''יו מ''מ – ון'קראצ אלכס מר – קבוע מקום ממלא) הוועדה  ר"יו-  שימול בן מישל מר .1

 (. 1 וועדהה

 .2 הוועדה  ר''יו מ''מ – חיים יהודה מר .2

 (2019 ביולי 8-מ מועצה) – ון'קראצ אלכס מר .3

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה בוועדה חברותו על ההודעה) סידלקובסקי בוריס ר"ד .4

 . מלכה ניסים הרב או/ו זפרני אלי מר .5

 

 : חובה ועדת – (לפקודה 'א149 סעיף) ח''המל ועדת. 4

 .          הוועדה ר''יו -  שטרן אביחי ד''עו .1

 .הוועדה ר''יו מ''מ -  יחזקאלי אופיר ד''עו .2

 . סידלקובסקי בוריס ר"ד .3

  נציג ולהוסיף 5-ל בועדה החברים מספר את להגדיל סידלקובסקי בוריס ר"ד הצעת*     

 .לאופוזיציה     

 

 חובה ועדת –( לפקודה' ב149 סעיף) בטחון ועדת. 5

    - קבועה מקום ממלאת - אדלר חן' גב) הוועדה ר''יו  יחזקאלי אופיר ד''עו. 1 

 (. 2 ר''יו מ''מ      

 . 1 הוועדה ר''יו מ''מ - ממן יורם מר. 2

 .מלול יורם מר. 3

 . מחוזי א''הג מפקד בידי שימונה ככל - הביטחון שר נציג. 4

 .  המחוזית הלשכה מנהל בידי שימונה ככל – החינוך שר נציג. 5

 .המחוז משטרת מפקד בידי שימונה ככל –  פנים לבטחון השר נציג. 6

 

 .אופוזיציה  נציג ולהוסיף 5-ל בועדה החברים מספר את להגדיל סידלקובסקי בוריס ר"ד הצעת*

 

 חובה ועדת –( לפקודה' ג149 סעיף) ביקורת לענייני ועדה. 6

  זפרני אלי מר מ"מ הוועדה ר''יו מלכה ניסים מר. 1       

 (.  המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה) - סידלקובסקי בוריס ר"ד. 2       

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה) - מלול יורם מר. 3

 

 

 

 

 :חובה ועדת –( לפקודה' ד149 סעיף) הנחות ועדת. 7

 .  הוועדה ר"יו -  ממן יורם מר .1

 - קבוע מקום ממלא  שימול בן מישל מר) 1 הוועדה ר''יו מ"מ - ון'קראצ אלכס מר  . 2

 .2 ר''יו    

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה)– סידלקובסקי בוריס ר"ד. 3

 .העירייה עובדי מבין הסמיך שהוא מי או הגזבר. 4

 . העירייה עובדי מבין הסמיכה שהיא מי או הרווחה אגף מנהלת. 5

 .מחלקתו עובדי מבין הסמיך שהוא מי או המשפטי היועץ. 6

 

  תיקון)



 

 חובה ועדת -(  לפקודה ה149 סעיף) עלייה לקליטת ועדה. 8

 (.  שימול בן מישל מר – 2 קבוע מקום ממלא) הוועדה ר"יו - ון'קראצ אלכס מר .1

 .1 הוועדה ר''יו מ"מ - יחזקאלי אופיר ד''עו .2

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה) - סידלקובסקי בוריס ר"ד .3

 .אופוזיציה  נציג ולהוסיף 5-ל הועדה את להגדיל סידלקובסקי בוריס ר"ד הצעת*    

 
 

 חובה ועדת -(  לפקודה ו149 סעיף) בדרכים בטיחות ועדת. 9

  קבוע מקום ממלא – שימול בן מישל מר) הוועדה ר''יו - שטרן אביחי ד''עו .1

 (. 2 ר''יו מ''מ      

 ' גבה  קבועה מקום ממלאת) 1 הוועדה ר''יו מ''מ- יחזקאלי אופיר ד''עו .2

 (. 3 ר''יו  מ''מ - אדלר חן       

 .האופוזיציה מסיעות מועצה חבר -  מלול יורם מר .3

 . העירייה עובדי מבין הסמיך שהוא מי או העיר מהנדס .4

 .העיריה עובדי מבין הסמיכה שהיא מי או החינוך אגף מנהלת .5

 . התחבורה שר נציג .6

 . המשטרה של כנרת מרחב מפקד בידי שימונה כפי –  פנים לבטחון השר נציג .7

8.  _________________ 

 ראש של החלטה לפי – שכונות נציג/  בדרכים בבטיחות העוסק גוף נציג/  בעירייה תפקיד בעל)

 (.העיר

9 _________________. 

 ראש של החלטה לפי – שכונות נציג/  בדרכים בבטיחות העוסק גוף נציג/  בעירייה תפקיד בעל)

 (.העיר

 :חובה ועדת -(  לפקודה ז149 סעיף) הילד מעמד לקידום ועדת. 10

  מ''מ  קבוע מקום ממלא- ון'קראצ אלכס מר) הוועדה ר''יו - שטרן אביחי ד''עו .1

 (. 3 קבוע ר''יו     

  קבוע מקום ממלא-– יחזקאלי אופיר ד''עו) 1 הוועדה ר''יו מ''מ- אדלר חן' גב. 2

 (. 2 ר''יו מ''מ    

 .האופוזיציה מסיעות מועצה החבר זריהן-ויצמן אביבה ר"ד. 3

 .החינוך אגף מנהלת .4

 . הרווחה אגף מנהלת .5

 .המורים הסתדרות נציג(.בעיר הספר בתי ממנהלי אחד_____________________ ) .6 

 . העירונית התלמידים מועצת ר''יו. 7 

 . העירוני ההורים ועד ר''יו. 8 

 .המשטרה תחנת מפקד. 9 

 (. ___________________בעיר הנוער תנועות נציג. _____________________)10 

 (. ונוער ילדים ענייני קידום שעניינו התנדבותי ארגון נציג)       

 

 .אופוזיציה  נציג ולהוסיף 5-ל הועדה את להגדיל סידלקובסקי בוריס ר"ד הצעת*

 

 חובה ועדת -( לפקודה ח149 סעיף) הטרור נרצחי של זכרם להנצחת ועדה. 11

 (.  1 ר''יו מ''מ - ון'קראצ אלכס מר – קבוע מקום ממלא) הוועדה ר''יו -  שימול בן מישל מר .1



 .  2 ר''יו מ''מ – ממן יורם מר .2

 (.האופוזיציה מסיעות מועצה חבר__________________  ) .3

 (.ציבור נציג__________________ ) .4

 (.ציבור נציג__________________ ) .5

 (.ציבור נציג__________________ ) .6

 (.טרור נרצח שהוא העיר תושב של משפחה בן__________________ ) .7

 (.טרור נרצח שהוא העיר תושב של משפחה בן__________________ ) .8

 (.טרור נרצח שהוא העיר תושב של משפחה בן__________________ ) .9

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 

 חובה ועדת -(  לפקודה ט149 סעיף) נוךחי ועדה. 12

 

 (. 2  ר''יו מ''מ - קבוע  מקום ממלא ון'קראצ אלכס מר) הוועדה ר''יו - שטרן אביחי ד''עו .1

 .1 הוועדה ר''יו מ''מ -ויצמן זריהן אביבה ר''ד .2

 (.קבוע מקום ממלא -יחזקאלי אופיר ד''עו) אדלר חן' גב .3

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה) מלול יורם מר .4

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה. )זפרני אלי מר או/ו מלכה ניסים מר .5

 (.המורים הסתדרות בידי יבחר יסודי ספר בית מנהל סגן/מנהל___________________ ) .6

 . העירוני ההורים ועד נציג .7

  מועצת נציג/  בבחירות להצביע היה רשאי הוא אם - התלמידים מועצת ר''יו .8

 . בבחירות להצביע רשאי אשר התלמידים      

 

  



 

 :לפקודה' י 149 סעיף הסביבה לאיכות ועדה. 13

 

 

 ר''מ – קבוע מקום ממלא – שימול בן מישל מר) הוועדה ר''יו -  שטרן אביחי ד''עו)

 (. 4 ר''יו

 (.2 ר''יו ר''מ –  קבועה  מקום ממלאת –אדלר חן' גב) 1  הוועדה ר''יו מ''מ – יחזקאלי אופיר ד''עו .1

 הוועדה ר''יו מ"מ – אקרמן אריה מר .2

 .האופוזיציה מסיעות מועצה חבר_____________ .3

 .  בעירייה הסביבה איכות תחום מנהל .4

  בשמירת שעניינים מקומיים אירגונים עם בהתייעצות שיבחר העיר תושב ציבור נציג .5

 .הסביבה כותאי          

 .הסביבה איכות בשמירת שעניינם מקומיים ארגונים בידי שיבחר ציבור נציג .6

 

 : גם יוזמנו הוועדה לדיוני

 .הסביבה איכות שמירת שעניינו ארצי ארגון נציג. 7

 . הסביבה להגנת השר נציג. 8

 

  



 

 חובה ועדת -(  לפקודה יא149 סעיף) המסוכנים הסמים בנגע למאבק ועדה. 14

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 טיפול לקידום פעילות ולתכנן ליזום שתפקידה ועדה תבחר המועצה( א. )יא149     

 לרבות, וטיפול שיקום, מניעה לגבי, המסוכנים הסמים בנגע במאבק מקיף

 בין, והסברה חינוך וכן לסמים מהתמכרות הנובעות בהשלכות טיפול

 את המועצה לאישור תגיש הוועדה; בסמים בשימוש הדין לענין, השאר

 .המאושרות התכניות ביצוע אחר ותעקוב תכניותיה

 – יהיו הוועדה חברי( ב)        

(, ג) קטן סעיף להוראות בכפוף, היותר לכל מועצה חברי שלושה (1)

 ;המועצה שתבחר כפי, ראש היושב יהיה מהם שאחד

 ;חברתיים לשירותים המחלקה מנהל או הרווחה אגף מנהל (2)

 ;חינוך מחלקת מנהל (3)

 ;ועצההמ באישור העיריה ראש שיבחר, ציבור נציגי שני (4)

-על חינוך בו שניתן, העיריה של שיפוטה בתחום ספר בית מנהל (5)

 ;חינוך מחלקת מנהל שימנה, יסודי

 מנהל שימנה ובאלכוהול בסמים, באלימות למאבק הרשות נציג (6)

 .הרשות

 המסוכנים הסמים בנגע למאבק בוועדה שיכהנו המועצה חברי מספר   (ג) 

 מספר שכלל כך, המועצה ידי על ייקבע( 1()ב) קטן סעיף מכוח

 .זוגי בלתי יהיה בוועדה החברים

 ר''יו ר''מ קבוע מקום ממלא יחזקאלי אופיר ד''עו) הוועדה ר''יו - אדלר חן' גב .1

2 .) 

 . 1 הוועדה ר''יו מ''מ -  זריהן אביבה ר''ד .2

 (.האופוזיציה מסיעות מועצה חבר) -______________   .3

 . הרווחה אגף מנהלת .4

 .החינוך אגף מנהלת .5

 (.העיר ראש בידי שיוצע ציבור נציג) -_____________   .6

 (.העיר ראש בידי שיוצע ציבור נציג) -_____________  .7

 (. החינוך אגף מנהלת שתמנה – יכוןת ספר בית מנהל) -_____________  .8

 .הרשות מנהל שימנה ובאלכוהול בסמים, באלימות למאבק הרשות נציג .9

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 ?בעד מי

  יהודה מר, ממן יורם מר, שימול בן מישל מר, יחזקאלי אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו

  אדל -לגיסמו חן' הגב, זריהן -ויצמן אביבה ר"ד, אקרמן אריה מר, ון'קראצ אלכס מר, חיים

 

 :החלטה

 .  לפקודה יא149  סעיף לפי המסוכנים הסמים בנגע למאבק הועדה חברי אחד פה אושרו

 

  ועדה

  תיקון)



 

 

 

 

 

 

 

 

 חובה ועדת -(  לפקודה יב149 סעיף) אלימות למיגור ועדה. 15

  

  

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

, האלימות למעשי הנוגעים נתונים ולנתח לאסוף שתפקידה ועדה תבחר המועצה( א. )יב149 
  העבריינות

 אלה מעשים עם להתמודדות הקיימות התכניות את לבחון, העירייה בתחום והפשיעה                
  ולגבש

 ביצוע אחר ובותעק תכניותיה את המועצה לאישור תגיש  הוועדה; חדשות תכניות                

 .המאושרות התכניות

 – יהיו הוועדה חברי (ב) 

 היושב יהיה והוא, הקבוע מקומו ממלא שהוא סגנו או העירייה ראש (1)

 ;ראש

 ;העירייה של הכללי המנהל (2)

 ;בעירייה החינוך אגף מנהל (3)

 ;בעירייה הפיקוח אגף מנהל (4)

 ;בעירייה הביטחון מנהל (5)

 ;בעירייה חברתיים לשירותים המחלקה מנהל או הרווחה אגף מנהל (6)

 ;בעירייה ותיקים אזרחים לענייני היועץ (7)

 המרחב מפקד שיקבע כפי, ישראל משטרת של יותר או אחד נציג (8)

 ;העירייה נמצאת סמכותו שבתחום

 ;היותר לכל המועצה חברי שני (9)

 נפגעי בזכויות העוסקים ארגונים נציגי השאר ובין נוספים חברים (10)

 .עבירה

 אם, הוועדה חבר של במקומו זמני מקום ממלא מנותל ניתן, הוועדה באישור (ג) 

 .העניין בנסיבות מוצדק הדבר

 (. 2 קבוע מקום ממלא – ון'קראצ אלכס מר) הוועדה ר''יו - שטרן אביחי ד''עו .1

 .   1 הוועדה ר''יו מ''מ – ויצמן זריהן אביבה ר''ד .2

 (.האופוזיציה מסיעות מועצה חבר) -_____________  .3

 . העירייה ל''מנכ .4

 .החינוך אגף מנהלת .5

 . העירוני השיטור מנהל .6

 



 . הבטחון אגף מנהל .7

 . הרווחה אגף מנהלת .8

 .ותיקים אזרחים לענייני היועצת .9

 (.המרחב מפקח בידי שימונה כפי) ישראל משטרת נציג .10

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 ?בעד מי

 

  יהודה מר, ממן יורם מר, שימול בן מישל מר, יחזקאלי אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו

 ,אדל -לגיסמו חן' הגב, זריהן -ויצמן אביבה ר"ד, אקרמן אריה מר, ון'קראצ אלכס מר, חיים

 

 :החלטה

 .לפקודה יב149 סעיף) אלימות למיגור הועדה חברי אחד פה אושרו     

 

 

 

 

 

 חובה ועדת -(  לפקודה ב169 סעיף) בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדה. 16

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 בתוספת המנויות למשרות עובדים לבחירת מכרזים ועדת תוקם עיריה בכל (א. )ב169

  העיריה ראש או המועצה לאישור תובא הועדה של החלטתה; החמישית

 .העניין לפי                  

 :בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדת חברי ואלה (ב)          

 ועדת ראש כיושב ישמש אשר, סגניו מקרב נציגו או העיריה ראש (1)

 ;בכירים עובדים לבחירת המכרזים

 סיעה נציג מהם אחד לפחות אשר, ידה על שייבחרו המועצה חברי שני (2)

, ההנהלה בועדת מיוצגות הסיעות כל ואם, ההנהלה בועדת מיוצגת שאינה

 ;ההנהלה דתבוע חבר שאינו המועצה חבר

 ;העיריה של הכללי המנהל (3)

 הנדון לתפקיד אחרת בעיריה מקביל תפקיד בעל שהוא, השר שימנה נציג (4)

 .במכרז

 של והתאמתו כשירותו בדיקת בתהליך(, 3()ב) קטן בסעיף האמור אף על (ג) 

 ועדת חבר העיריה של המשפטי היועץ יהיה, הכללי המנהל למשרת מועמד

 .הכללי המנהל במקום בכירים ובדיםע לבחירת המכרזים

 לבחירת המכרזים ועדת בישיבות משקיף יהיה העיריה של המשפטי היועץ (ד) 

 .העיריה של המשפטי היועץ מינוי שענינן בישיבות למעט, בכירים עובדים

 כשירות בעל הוא כן אם אלא מסוימת למשרה אדם ימונה לא כי בדין נקבע (ה) 

 ולאישור לבדיקה המוסמכת הועדה המכרזים תועד תהיה, לתפקיד והתאמה

 .כאמור והתאמתו כשירותו

 .ר"יו –  יחזקאלי אופיר ד''עו .1

 



 (.   2 ר''יו מ''מ אדלר חן' הגב קבועה מקום ממלאת) 1 הוועדה ר''יו מ''מ – יו'קראצ אלכס מר .2

 (.המועצה ישיבת לאחר נמסרה חברותו על ההודעה)- מלכה ניסים מר .3

 (.בוועדה ישב המשפטי היועץ - ל''מנכ מאשרים כאשר)  העירייה ל"מנכ .4

  הפנים שר נציג .5

  המשפטי היועץ, המקרים יתר בכל, בוועדה ישב המשפטי היועץ – ל''מנכ מאשרים כאשר)

 (.משקיף יהיה

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 ?בעד מי

 

  יהודה מר, ממן יורם מר, שימול בן מישל מר, יחזקאלי אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו

 ,אדל -לגיסמו חן' הגב, זריהן -ויצמן אביבה ר"ד, אקרמן אריה מר, ון'קראצ אלכס מר, חיים

 . זפרני אלי ומר מלכה ניסים הרב

 

 :החלטה

 .לפקודה ב169 סעיף - בכירים עובדים לבחירת המכרזים הועדה חברי אחד פה אושרו                 

 

 

 

 

 

 

 

  המקומיות הרשויות לחוק 5 סעיף) כללית ארנונה קביעת על ערר ועדת. 17

 1/12 הפנים משרד ל''מנכ חוזר גם' ר; 1976  ו''התשל(, כללית ארנונה קביעת על ערר)

 (:4 'בעמ, 31.1.12 מיום 

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 . הקיימים ההרכבים תוקף לגבי מקדימה בדיקה מחייב – שנים 4 של לתקופה מתמנה וועדה חבר כל

 . במועצה להבחר רשאים אשר, חברים שלושה – הרכב כל;  הרכבים כמה למנות ניתן

 שלטון בדיני ובקי, שלום משפט בית לשופט להתמנות כשירות בעל ד''עו יהיה הוועדה  ר''יו

 .ומיסוי מוניציפאלי

 

 :הערה

 מועצת בישיבת החלטה כל התקבלה ולא נדון לא תכללי ארנונה קביעת על ערר ועדת -. 17  סעיף

 .  2018 בדצמבר 5 מיום' א1 המניין מן העיר

 

 

 (:1965 – ה''התשכ, והבניה התיכנון לחוק 18 סעיף) ובניה לתיכנון משנה ועדת. 18

 

  :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

  המקומית הרשות מועצת תהיה, בלבד אחת מקומית רשות תחום הכולל מקומי תכנון במרחב (א)

 (, המשנה ועדת זה בסעיף) ולבניה לתכנון משנה ועדת תקים מקומית הועדה( ב)



 :הרכבה וזה

 ;לכך מינתה שהמועצה מסגניו אחד או המקומית הרשות ראש (1)

 יותר לא – ואחד מעשרים פחות חבריה שמספר מקומית רשות במועצת(    2)

 יותר לא - יותר או ואחד עשרים חבריה שמספר ובמועצה, מועצה  חברי מששה

 הסיעות כל שלא הנהלה ועדת במועצה קיימת אם, ואולם; מועצה  חברי מעשרה

 לייצוגן יחסי המשנה בועדת כאמור הסיעות של הכולל יצוגן יהיה, בה מיוצגות

 ;אחד מנציג פחות לא אך, במועצה

 

 .המקומית הוועדה ר''יו הוא העיר וראש, המקומית הוועדה מליאת חברי הם המועצה חברי

  

 . חברים 7 בת – משנה ועדת תוקם

 

 . מינתה שהמועצה מסגניו אחד או העיר ראש חבר יהיה בוועדה

 . המשנה בוועדת כחבר לכהן יחזקאלי אופיר ד''עו את למנות העיר מועצת על

 

  ד''עו את תבחר והיא, המקומית הוועדה מליאת את לכנס יש - העיר מועצת כינוס לאחר

 . צווים על חתימה לרבות, המקומית הוועדה מליאת ר''יו מ''מ להיות יחזקאלי אופיר

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 ?בעד מי

 

  יהודה מר, ממן רםיו מר, שימול בן מישל מר, יחזקאלי אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו

 ,אדל -לגיסמו חן' הגב, זריהן -ויצמן אביבה ר"ד, אקרמן אריה מר, ון'קראצ אלכס מר, חיים

 .זפרני אלי ומר מלכה ניסים הרב

 

 :החלטה

 , המקומית הוועדה מליאת ר''יו מ''מ להיות יחזקאלי אופיר ד''עו את למנות פה אושר 
 צווים על חתימה לרבות

 

 . סיעתי למפתח בהתאם המשנה ועדת חברי את גם תבחר הוועדה מליאת

 . הרישוי רשות וחבר המשנה ועדת ר"יו –  יחזקאלי אופיר ד''עו .1

 .  המשנה ועדת ר''יו מ''מ – חיים יהודה .2

 .ויצמן זריהן אביבה ר''ד .3

 .שימול בן מישל מר .4

 . ון'קראצ אלכס מר .5

 .מלכה ניסים הרב .6

 .  מלול יורם מר .7

 

 

 :משפטי יועץ – יוסף בר אריאל ד"עו

 ?בעד מי

 

  יהודה מר, ממן יורם מר, שימול בן מישל מר, יחזקאלי אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו



 הרב ,רלנד -לגיסמו חן' הגב, זריהן -ויצמן אביבה ר"ד, אקרמן אריה מר, ון'קראצ אלכס מר, חיים

 .זפרני אלי ומר מלכה ניסים

 

 

 (.האופוזיציה י"ע יוצג) שמונה-קרית של המונציפאלי בשטחה נכסים מדידות  . 5

 

 ידי לע וצג 1892 ר"מתב תלקח היתרה - 50% – 1321 ר"מתב 2343' מס חוזה הגדלת  .6

 .העיר מהנדס-אלדן שני מר     

   

 

 

 

 

 

 

 .ם"תברי

 

 'מס 

 'סידו

  מס

 ר"תב
 /הגדלה/פתיחה  ר"התב יעד

  הקטנה

  כ"סה 

   התבר

 הערות מממן גורם

 1  

1506 

  מאירים חנוכה פסטיבל
 העיר את

 

            

230,000  

            

230,00

0  

182,953 

התרבות משרד  

     47,047 

 רשות

 תרבות סל - ע"סל תקנת 

   2019  

 2  

1507 

  – ורובוטיקה קוד תכנות
 הצטיידות

 

            

147,600  

            

147,60

0  

 
החינוך משרד  

  ,אק'קורצ - ס"בתיה 

  ,הנשיא יצחק ,עוזיאל

  מצודות  ,חי תל

 3  

1508 

 
 טניס מגרש שיפוץ

 

              

40,000  

              

40,000  

 
שלם קרן  

  
  גישה שבילי שיפוץ

 

 ?בעד מי

 אריה מר ,שימול בן מישל מר,חיים יהודה מר, ממן יורם מר, יחזקאל אופיר ד"עו, שטרן אביחי ד"עו

  זריהן אביבה ר"ד, סידלקובסקי בוריס ר"ד, מלכה ניסים הרב, אקרמן

 .זפרני אלי מרו

 

 :החלטה

 .בטבלה המופיעים רים"התב אחד פה אושרו

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


